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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац.   

Адреса: Цара Лазара 3/1, Обреновац.  

ПИБ: 101935647  

Матични број: 07041985 

Шифра делатности: 3811  

Интернет страница: www.jkpobrenovac.ogr.rs. 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈНМВ-13/2016 је набавку добара – Средства и опрема за личну 

заштиту. 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању 
резервисана јавна набавка. 
6. Рок за достављање понуда и отварање понуда 

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 

Обреновац – дирекција предузећа код секретарице директора канцеларија на првом 

спрату, са назнаком: ,,НЕ ОТВАРАТИ - Средства и опрема за личну заштиту, ЈНМВ-

13/2016 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 14.11.2016. године до 11.00 часова, без обзира на 

начин достављања. 

7. Отварање понуда 

Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 14.11.2016. године, са почетком у 12ºº 
часова, у просторијама дирекције ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 
Обреновац и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени 
представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници понуђача, пре 
почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за 
учешће у поступку отварања понуда. 
8. Контакт (лице или служба)  
Драган Лапчевић за техничка питања и Сектор комерцијале и набавке. 

Е - маил адреса (или број факса): komercijalajkp@gmail.com. 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈНМВ-13/2016 је набавка добара – Средства и опрема за личну 

заштиту. 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 18100000 радна одећа, 
специјална радна одећа и прибор, 18143000 заштитна опрема. 
3. Партије:Јавна набавка није обликована по партијама. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација, уколико је дата на страном 
језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског 
тумача. НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном 
језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога је извршен превод. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, техничку 
спецификацију, као и посебне захтеве, попуни  и овери образац понуде, и остале обрасце 
према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на 
захтевани начин, као и документа прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим 
доказује испуњеност услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама. 
Понуду доставити на адресу: Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,НЕ 

ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку за добра – Средства и опрема за личну 

заштиту, број јавне набавкe ЈНМВ-13/2016- КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. 

Радно време наручиоца је сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 07:30 до 
15:30 часова. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
14.11.2016. године до 11ºº часова. Понуду послати у 1 (једном) примерку. Наручилац ће, 
по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се 
разматрати и биће неотворене враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и 
сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти. 
4.  ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач 
треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и 
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